Sri Suktam – Malayalam Lyrics (Text)
Sri Suktam – Malayalam Script
ഓം || ഹിര’ണ വര്ണാം ഹരി’ണീം സുവര്ണ’രജത സ’ജാമ് | ചം ദാം ഹിര
ജാത’േവേദാ മ ആവ’ഹ ||

’യീം ല

താം മ ആവ’ഹ ജാത’േവേദാ ല
്മീമന’പഗാമിനീ’മ് |
യസ ാം ഹിര’ണ ം വിംേദയം ഗാമശ ം പുരു’ഷാനഹമ് ||
അശ പൂര ാം ര’ഥമധ ാം ഹസ്തിനാ’ദ- പേബാധി’നീമ് |
ശിയം’ േദവീമുപ’ഹ േയ ശീര്മാ േദവീര്ജു’ഷതാമ് ||
കാം േസാ’സ്മിതാം ഹിര’ണ പാകാരാ’മാര് ദാം ജ ലം’തീം തൃപ്താം തര്പയം’തീമ് |
പദ്േമ
ിതാം പദ്മവ’ര്ണാം താമിേഹാപ’ഹ േയ ശിയമ് ||
ചം ദാം പ’ഭാസാം യശസാ ജ ലം’തീം ശിയം’ േലാേക േദവജു’ഷ്ടാമുദാരാമ് |
താം പദ്മിനീ’മീം ശര’ണമഹം പപ’േദ உല
്മീര്േമ’ നശ താം ത ാം വൃ’േണ ||
ആദിത വ’ര്േണ തപേസാஉധി’ജാേതാ വനസ്പതിസ്തവ’ വൃേ
ാஉഥ ബില ഃ |
തസ ഫലാ’നി തപസാനു’ദംതു മായാംത’രായാ
’ ബാഹ ാ അ’ല
്മീഃ ||
ഉൈപതു മാം േദവസഖഃ കീര്തി
മണി’നാ സഹ |
പാദുര്ഭൂേതാஉസ്മി’ രാഷ്േ ടஉസ്മിന് കീര്തിമൃ’ ിം ദദാദു’ േമ ||
ുത്പി’പാസാമ’ലാം േജ ഷ്ഠാമ’ല
ീം നാ’ശയാമ ഹമ് |
അഭൂ’തിമസ’മൃ ിം ച സര ാം നിര്ണു’ദ േമ ഗൃഹാത് ||
ഗംധദ ാരാം ദു’രാധര്ഷാം നിത പു’ഷ്ടാം കരീഷിണീ’മ് |
ഈശ രീഗ്ം’ സര ’ഭൂതാനാം താമിേഹാപ’ഹ േയ ശിയമ് ||
മന’സഃ കാമമാകൂതിം വാചഃ സത മ’ശീമഹി |
പശൂനാം രൂപമന ’സ മയി ശീഃ ശ’യതാം യശഃ’ ||
കര്ദേമ’ന പ’ജാഭൂതാ മയി സംഭ’വ കര്ദമ |
ശിയം’ വാസയ’ േമ കുേല മാതരം’ പദ്മമാലി’നീമ് ||
ആപഃ’ സൃജംതു’ സ്നിഗ്ദാനി ചി ീത വ’സ േമ ഗൃേഹ |
നി ച’ േദവീം മാതരം ശിയം’ വാസയ’ േമ കുേല ||
ആര് ദാം പുഷ്കരി’ണീം പുഷ്ടിം സുവര്ണാമ് േഹ’മമാലിനീമ് |
സൂര ാം ഹിര
’യീം ല
്മീം ജാത’േവേദാ മ ആവ’ഹ ||
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്മീം

ആര് ദാം യഃ കരി’ണീം യഷ്ടിം പിംഗലാമ് പ’ദ്മമാലിനീമ് |
ചം ദാം ഹിര
’യീം ല
്മീം ജാത’േവേദാ മ ആവ’ഹ ||
താം മ ആവ’ഹ ജാത’േവേദാ ല
ീമന’പഗാമിനീ’മ് |
യസ ാം ഹിര’ണ ം പഭൂ’തം ഗാേവാ’ ദാേസ ാஉശ ാ’ന്, വിംേദയം പുരു’ഷാനഹമ് ||
ഓം മഹാേദൈവ ച’ വിദ്മേഹ’ വിഷ്ണുപ

ീ ച’ ധീമഹി | തേ

ാ’ ല

്മീഃ പേചാദയാ’ത് ||

ശീ-ര ര്ച’സ -മായു’ഷ -മാേരാ’ഗ മാവീ’ധാത് പവ’മാനം മഹീയേത’ | ധാന ം ധനം പശും
ബഹുപു’ തലാഭം ശതസം’വ
രം ദീര്ഘമായുഃ’ ||
ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||
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